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Τηλεφωνική επικοινωνία με τους ασθενείς μετά από καρδιοχειρουργική
επέμβαση

Κ

ατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών το ποσοστό θνητότητας από καρδιαγγειακή νόσο
έχει μειωθεί σημαντικά. Σε αυτό συνέβαλε αποτελεσματικά η ιατρονοσηλευτική φροντίδα

και οι σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις

συμπεριλαμβανομένου των σύγχρονων

τεχνολογικών μέσων που διαθέτουν τα νοσοκομεία και οι μονάδες υγείας, των επεμβάσεων
ανοικτής καρδιάς που εφαρμόζονται ολοένα και περισσότερο, της ευκολότερης πρόσβασης στις
υπηρεσίες υγείας και τέλος, της βελτίωσης του επιπέδου εκπαίδευσης. 1
Ο ασθενής, μετά από καρδιοχειρουργική επέμβαση, εκπαιδεύεται για να αλλάξει τον τρόπο ζωής
του με σκοπό τη μείωση του κινδύνου επανεμφάνισης ενός νέου καρδιαγγειακού επεισοδίου και
επανεισαγωγής στο νοσοκομείο.2 Η επικέντρωση των επαγγελματιών υγείας στη δομημένη
εξατομικευμένη εκπαίδευση των ασθενών προκειμένου οι ασθενείς να κατανοήσουν τους
παράγοντες κινδύνου και να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους έχει σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση της
παρεχόμενης φροντίδας και την μείωση της θνητότητας. Οι στρατηγικές που πρέπει να
ακολουθηθούν για να επιτευχθούν οι σημαντικές αλλαγές στον τρόπο ζωής των ασθενών
περιλαμβάνουν συστηματική παρακολούθηση από τους επαγγελματίες υγείας, εξατομικευμένες
οδηγίες και επίσημα προγράμματα αποκατάστασης.3
Τυχαιοποιημένες μελέτες4,5 παρέμβασης έχουν αναδείξει τα θετικά αποτελέσματα του συνδυασμού
ενός ενδονοσοκομειακού εκπαιδευτικού προγράμματος με τη συστηματική τηλεφωνική
επικοινωνία εξειδικευμένου νοσηλευτή-ασθενή μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο.
Συγκεκριμένα, παρατηρείται μείωση των επιπλοκών, πρόληψη των επανεισαγωγών στο
νοσοκομείο και κατά συνέπεια μείωση του κόστους για τους φορείς υγείας.
Η πλέον σύντομη διάρκεια νοσηλείας για τους ασθενείς μετά από καρδιοχειρουργική επέμβαση δεν
αρκεί για να λάβουν τις αναγκαίες πληροφορίες για την νόσο, να εκφράσουν τυχόν απορίες τους ή
τις ανησυχίες τους. Οι ασθενείς κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σπίτι έχουν ανάγκη να
ενημερωθούν για τις αλλαγές που αφορούν τον τρόπο ζωής τους, την καθημερινότητά τους καθώς
και για θέματα που αφορούν την επιστροφή στην εργασία τους.6
Η εκπαίδευση του ασθενή ξεκινάει κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του στο νοσοκομείο και
συνεχίζεται στο σπίτι με σκοπό τη βελτίωση της σωματικής, ψυχολογικής και κοινωνικής του
κατάστασης. Η οργάνωση συνεδριών ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο χώρο του νοσοκομείου
αποτελεί μια πρακτική που ακολουθείται από τη διεπιστημονική ομάδα φροντίδας του ασθενή
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στις περισσότερες χώρες του εξωτερικού. Πολύ συχνά, όμως, οι ασθενείς δεν είναι πρόθυμοι να
συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα καρδιακής αποκατάστασης λόγω της κατάστασης της υγείας
τους που δυσχαιρένει τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο. Η επικοινωνία μέσω τηλεφώνου
αποτελεί μια αποτελεσματική στρατηγική ώστε να αυξηθεί το ποσοστό συμμετοχής των ασθενών
στα προγράμματα καρδιακής αποκατάστασης καθώς και της συμμόρφωσης με τις οδηγίες που
λαμβάνουν από το νοσοκομείο. Με τον τρόπο αυτό, οι ασθενείς δεν περιορίζονται στο περιβάλλον
του νοσοκομείου και μπορούν να εντάξουν το πρόγραμμα που τους προτείνεται στην
καθημερινότητά τους. Επιπλέον, η τηλεφωνική επικοινωνία αποτελεί μέσο ψυχολογικής
υποστήριξης του ασθενή και μείωσης των συμπτωμάτων άγχους και κατάθλιψης. Για πολλές
χώρες του εξωτερικού η

υποστήριξη μέσω τηλεφώνου θεωρείται μια

χαμηλού κόστους

εκπαιδευτική παρέμβαση.7-9 Είναι εύκολη και εφαρμόσιμη και επιτρέπει την εξατομικευμένη
παροχή πληροφοριών και υποστήριξη ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενή σε μια χρονική περίοδο
που οι ασθενείς βιώνουν έντονο άγχος για την κατάσταση της υγείας τους. 10
Οι νοσηλευτές μαζί με άλλους επαγγελματίες υγείας μπορούν να ευαισθητοποιήσουν και να
ενθαρρύνουν τους ασθενείς να συμμετέχουν σε προγράμματα παρακολούθησης μέσω τηλεφώνου
μετά την νοσηλεία τους στο νοσοκομείο και να βρίσκονται σε τακτική επικοινωνία με την
διεπιστημονική ομάδα φροντίδας μετά την επέμβαση.11 Ο νοσηλευτής έχει την ικανότητα να
παρέχει

ένα

αποτελεσματικό,

εξατομικευμένο

πρόγραμμα

αποκατάστασης

μετά

από

καρδιοχειρουργική επέμβαση και επιπλέον, μπορεί να βελτιώσει τις γνώσεις των ασθενών, να
τους επαγρυπνίσει όσον αφορά στις αλλαγές στον τρόπο ζωής έχοντας πάντα ως στόχο την
αποφυγή νέων συμβαμάτων ή την επανεισαγωγή στο νοσοκομείο λόγω επιπλοκών.12-13
Το ερώτημα που προκύπτει είναι μέχρι ποια χρονική στιγμή θα πρέπει ο ασθενής να επικοινωνεί με
τον νοσηλευτή; Η απάντηση μπορεί να δοθεί λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή βιβλιογραφία 14 που
αναφέρει τη μακροπρόθεσμη επικοινωνία με τους ασθενείς (1-3 έτη μετά την έξοδό τους από το
νοσοκομείο), τις ανάγκες του ασθενή καθώς και τη διάθεσή του να συμμετέχει στη διαδικασία του
επανελέγχου μετά την επέμβαση.
Καδδά Όλγα,
Νοσηλεύτρια MSc, PhD,
Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο
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